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EU-regnskabet giver et retvisende billede, og andelen af 
uregelmæssige udgifter er reduceret yderligere i 2016,  

siger EU-revisorerne 

Ifølge den seneste årsberetning fra Den Europæiske Revisionsret er den anslåede fejlforekomst i 
betalingerne fra EU-budgettet støt faldende. I ca. halvdelen af de EU-udgifter, der blev revideret i 2016, 
lå fejlforekomsten under væsentlighedstærsklen på 2 %. Revisorerne afgiver derfor en erklæring med 
forbehold om 2016-betalingerne i stedet for en afkræftende erklæring. Det er første gang, de har afgivet 
en erklæring med forbehold, siden de i 1994 begyndte at afgive en årlig revisionserklæring. Revisorerne 
afgiver desuden en blank erklæring om rigtigheden af EU-regnskabet for 2016, dvs. "godkender 
regnskabet", ligesom de har gjort det hvert år siden 2007. Indtægterne i 2016 var uden væsentlig 
fejlforekomst. 

Den anslåede fejlforekomst i EU-udgifterne i 2016 som helhed er 3,1 %, sammenlignet med 3,8 % i 2015 og 
4,4 % i 2014. 

"Rettighedsbetalinger" ydes for opfyldelse af bestemte betingelser og udgør ca. 49 % af EU-udgifterne. 
Fejlforekomsterne lå under 2 % i disse betalinger, som bl.a. omfatter direkte støtte til landbrugere, tilskud 
til studerende og forskere og personaleomkostninger. På området "Naturressourcer: Markedsstøtte og 
direkte støtte" var den anslåede fejlforekomst 1,7 %, og på området "Administration" var den 0,2 %. 

Derimod var der højere fejlforekomster i "godtgørelsesbetalingerne". På området "Økonomisk, social og 
territorial samhørighed" var den anslåede fejlforekomst 4,8 %, og på området "Naturressourcer: Udvikling 
af landdistrikter, miljø, klimaindsats og fiskeri" var den 4,9 %.  

"Det, at vi i år afgiver en erklæring med forbehold, afspejler en væsentlig forbedring i forvaltningen af EU's 
finanser," siger Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret. "Fremadrettet vil vi se med 
friske øjne på, hvordan vi reviderer EU-budgettet. Vi vil tage mere hensyn til den interne kontrol i Europa-
Kommissionen og i medlemsstaterne, så vi bedre kan fremme ansvarlighed og yderligere forbedre 
forvaltningen af EU's finanser. Desuden vil vi sætte større fokus på resultater for at sikre, at EU-borgerne får 
valuta for deres penge." 

Foranstaltninger truffet af medlemsstaterne og Kommissionen reducerede den samlede anslåede 
fejlforekomst med 1,2 %. Men der forelå tilstrækkelige oplysninger til at forhindre eller opdage og 
korrigere mange flere fejl. Hvis disse oplysninger var blevet brugt korrekt, ville fejlforekomsten på 
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områderne "Økonomisk, social og territorial samhørighed", "Naturressourcer" og "Et globalt Europa" ifølge 
revisorerne have ligget under væsentlighedstærsklen på 2 %. "Det betyder, at der ikke er behov for 
yderligere kontroller, men at de eksisterende kontroller skal håndhæves korrekt," siger Klaus-Heiner Lehne. 

Revisorerne bekræfter, at Europa-Kommissionens rapportering om regeloverholdelse i de fleste tilfælde 
stemmer overens med deres egne resultater. Men de anbefaler, at Kommissionen fokuserer mere på 
resultater og forenkler sine måleværktøjer i overensstemmelse med gode internationale praksis. 

Endelig advarer revisorerne om, at beløbet for de samlede betalinger, EU har forpligtet sig til at afholde 
over fremtidige budgetter ("uindfriede forpligtelser", også kaldet "reste à liquider" eller RAL), i 2016 var 
højere end nogensinde før: 238,8 milliarder euro. I forbindelse med planlægningen af EU-udgifterne i den 
periode, der begynder i 2020, bør det være en prioritet at fjerne denne pukkel og undgå, at der skabes en 
ny, siger de. 

Bemærkninger til redaktører: 

Den Europæiske Revisionsret er Den Europæiske Unions uafhængige revisionsinstitution. Dens beretninger 
og udtalelser er et afgørende led i EU's ansvarskæde og bruges til at stille de ansvarlige for forvaltningen af 
EU's budget til regnskab. Dette ansvar bæres hovedsagelig af Kommissionen og de andre EU-institutioner 
og -organer. Men med hensyn til ca. to tredjedele af udgifterne – primært vedrørende naturressourcer og 
samhørighed – deles ansvaret med EU's medlemsstater.  

I 2016 beløb EU-udgifterne sig til i alt 136,4 milliarder euro, ca. 267 euro for hver borger. Dette svarer til ca. 
1 % af EU's bruttonationalindkomst og udgør ca. 2 % af EU-medlemsstaternes samlede offentlige udgifter. 
Der gik i 2016 flest penge til naturressourcer (57,9 milliarder euro), samhørighed (35,7 milliarder euro) og 
vækst og beskæftigelse (15,2 milliarder euro). 

Hvert år kontrollerer revisorerne EU-regnskabet og afgiver erklæring om to forhold: om regnskabet er 
rigtigt, dvs. nøjagtigt og pålideligt, og om det kan konstateres, at penge er modtaget eller udbetalt 
uretmæssigt (transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed). Revisorerne tester stikprøver af 
transaktioner for at nå frem til statistisk baserede skøn over, i hvilken udstrækning indtægterne og de 
forskellige udgiftsområder er behæftet med fejl. De anvender en væsentlighedstærskel på 2 %, så 
indtægter eller udgifter anses for uregelmæssige, hvis den anslåede fejlforekomst ligger over denne 
tærskel. 

En "blank" erklæring betyder, at tallene giver et retvisende billede, og at reglerne for regnskabsaflæggelse 
er overholdt. En erklæring "med forbehold" betyder, at revisorerne ikke kan afgive en blank erklæring, men 
at de konstaterede problemer ikke er gennemgribende. En "afkræftende" erklæring betyder, at der er 
gennemgribende problemer.  

Revisorerne har afgivet en blank erklæring om EU-regnskabet hvert år siden 2007. Men erklæringen om 
udgifternes lovlighed og formelle rigtighed har indtil nu været afkræftende for hvert år siden 1994. 

Den anslåede fejlforekomst er ikke en måling af svig, ineffektivitet eller spild. Den er et skøn over, hvor 
mange penge der ikke skulle være udbetalt fra EU-budgettet, fordi de ikke blev brugt i overensstemmelse 
med de gældende regler. I 2016 konstaterede revisorerne 11 sager med mistanke om svig i de ca. 1 000 
transaktioner, de reviderede (2015: 12). Disse sager blev sendt til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse 
af Svig, OLAF. 

Årsberetningen om EU-budgettet, årsberetningen om de europæiske udviklingsfonde og det 
sammenfattende dokument "2016: Vores revision – kort fortalt", kan findes her: 
http://www.eca.europa.eu/da/Pages/AR2016.aspx  
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